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ATA N.º 20/2014

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE,

REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO DE 2014

Aos dezanove dias do mês de maio do ano dois mil e catorze, nesta cidade de Peniche e Sala de
Sessões dos Paços do Município, com a participação dos Excelentíssimos Senhores António José
Ferreira Sousa Correia Santos, Presidente, Jorge Alberto Bombas Amador, Vice-Presidente,
Ângelo Miguel Ferreira Marques, Sandra Cristina Machado Matos, Luís Lourenço Jorge Ganhão
e Filipe Maia de Matos Ferreira Sales, Vereadores, reuniu-se, ordinariamente, a Câmara
Municipal de Peniche, com a seguinte ordem de trabalhos: ----------------------------------------------
------------- 1.º - Aprovação de atas de reuniões anteriores.-----------------------------------------------
------------- 2.º - Período de intervenção do público.-------------------------------------------------------
------------- 3.º - Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------
------------- 4.º - Ordem do Dia: -------------------------------------------------------------------------------
----------------- Ordenamento do território e urbanismo: ---------------------------------------------------
-------------------1) Informação prévia sobre a viabilidade de abertura de um vão e construção de
uma rampa de acesso a um edifício, sito na Rua do Pôr-do-Sol, em Consolação – José Lameiro
Tomé;---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------2) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração/ampliação de uma moradia
unifamiliar, sita na Travessa do Desembargador, em Peniche – Octávio Dias Sequeira; ------------
-------------------3) Demolição parcial de um edifício, sito no Campo da República, em Peniche –
Eduardo Augusto Martins Leiria Dias e Outra;-------------------------------------------------------------
-------------------4) Colaboração dos municípios da área de jurisdição da Administração Regional
Hidrográfica do Tejo e Oeste nos trabalhos de preparação da revisão dos planos de ordenamento
da orla costeira, elaboração de um novo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-
Espichel – Agência Portuguesa do Ambiente; --------------------------------------------------------------
-------------------5) Levantamento e caracterização do núcleo histórico de Peniche e síntese de
procedimentos efetuados sobre imóveis degradados do referido núcleo – Departamento de
Planeamento e Gestão Urbanística;---------------------------------------------------------------------------
-------------------6) Operação de loteamento, sita na Rua Cruz das Almas, em Peniche –
Sociedade de Construções Madeira & Sales, L.da; ---------------------------------------------------------
----------------- Trânsito: ----------------------------------------------------------------------------------------
-------------------7) Reserva de lugar para cargas e descargas e de lugar de estacionamento para
veículos não motorizados, na Rua D. Luís de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche –
Departamento de Obras Municipais;--------------------------------------------------------------------------------
----------------- Regulamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------8) Regulamento do Conselho Municipal da Juventude – Setor de Planeamento e
Intervenção Social;----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- Protocolos: -------------------------------------------------------------------------------------
-------------------9) Protocolo de estágio curricular – Escola Profissional Agrícola Fernando
Barros Leal de Torres Vedras; --------------------------------------------------------------------------------
----------------- Obras municipais: -----------------------------------------------------------------------------
-------------------10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da
caução prestada para a empreita de “Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu
de Atouguia da Baleia” – FCM - Cofragens e Construções, S.A.;---------------------------------------
-------------------11) Recuperação do passadiço de acesso pedonal à ilha do Baleal –
Departamento de Obras Municipais; -------------------------------------------------------------------------
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-------------------12) Colocação de sinalização rodoviária e de suporte de bicicletas por
administração direta – Departamento de Obras Municipais; ---------------------------------------------
----------------- Equipamentos municipais: -------------------------------------------------------------------
-------------------13) Dispensa do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal a todos os
visitantes, no dia 18 de maio de 2014, e aos participantes de visitas guiadas, nos dias 17, 24 e 31
de maio de 2014 – Setor de Cultura; -------------------------------------------------------------------------
----------------- Documentos previsionais:--------------------------------------------------------------------
-------------------14) Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de
Investimentos e ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014 – Departamento
Administrativo e Financeiro;-------------- --------------------------------------------------------------------
----------------- Recursos Humanos:---------------------------------------------------------------------------
-------------------15) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de
Peniche – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - STAL; -----------------
-------------------16) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de
Peniche – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins
Públicos - SINTAP;---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------17) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da
Administração Local - STAL;---------------------------------------------------------------------------------
-------------------18) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento – Sindicato dos Trabalhadores da Administração
Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP; ----------------------------------------------------
----------------- Aquisição de bens e serviços: ---------------------------------------------------------------
-------------------19) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de
combustíveis rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro;-------------------------------
----------------- Apoios diversos:-------------------------------------------------------------------------------
-------------------20) Apoio financeiro para pagamento de despesas com a cerimónia de
inauguração do Monumento aos Combatentes – Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes; ---
----------------- Dia Nacional do Pescador 2014: ------------------------------------------------------------
-------------------21) Homenagem do Dia Nacional do Pescador 2014. ---------------------------------
------------- 5.º - Aprovação da minuta da ata. --------------------------------------------------------------
A reunião foi aberta, pelo senhor Presidente, eram catorze horas e quarenta minutos,
encontrando-se na sala quatro dos sete elementos que compõem a Câmara Municipal de Peniche.
O senhor Vereador Luís Ganhão só participou na reunião a partir das quinze horas e trinta e
cinco minutos, tendo chegado quando decorria o período da ordem do dia. ---------------------------
A senhora Vereadora Maria Clara Escudeiro Santana Abrantes não participou na reunião, por se
encontrar a representar o Município na II Feira da Saúde de Peniche, tendo a Câmara Municipal
considerado justificada a sua falta. ---------------------------------------------------------------------------

RECONHECIMENTO DE IDENTIDADE E LEGITIMIDADE:

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento de que o senhor Vereador Jorge Manuel
Rosendo Gonçalves comunicou a sua ausência à reunião de hoje, ao abrigo e nos termos dos n.os

1 e 2 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, e, encontrando-se presente na sala a
cidadã imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista, senhora Sandra Cristina Machado
Matos, do Partido Socialista, conforme exarado no Edital n.º 52/2013, de 2 de setembro,
emanado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal de Peniche, na sequência do ofício n.º
1301547, datado de 28 de agosto de 2013, do Tribunal Judicial de Peniche, reconheceu a
identidade e legitimidade da referida cidadã, pelo que passou, de imediato, a participar na
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reunião, nos termos do n.º 1 do artigo 79.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro. --------------------

ATAS DE REUNIÕES ANTERIORES:

Foi presente, aprovada e assinada a ata n.º 15/2014, da reunião camarária realizada no passado
dia 14 de abril de 2014, tendo sido dispensada a sua leitura por o respetivo texto ter sido
previamente distribuído pelos membros da Câmara. ------------------------------------------------------

PERÍODO DE AUDIÇÃO DO PÚBLICO

Não se registou qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA

EXPEDIENTE PARA CONHECIMENTO:

*Carta, datada de 7 de maio de 2014, da Junta de Núcleo do Oeste do Corpo Nacional de
Escutas, dando conhecimento de que irá realizar uma atividade, no dia 1 de junho de 2014, em
Atouguia da Baleia. (NIPG 6488/14) ------------------------------------------------------------------------

*Carta, datada de 11 de abril de 2014, da Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social,
CRL, dando conhecimento de que irá disponibilizar, gratuitamente, testes rápidos ao VIH, nas
suas instalações, todas as quartas-feiras. (NIPG 5310/14) ------------------------------------------------

*Informação, datada de 12 de maio de 2014, do Departamento de Energia e Ambiente, dando
conhecimento da reprogramação de tarefas do desmatador/corta-canas durante o mês maio de
2014. (NIPG 6485/14)------------------------------------------------------------------------------------------

INTERVENÇÕES DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL:

Usaram da palavra os seguintes membros da Câmara: ----------------------------------------------------

Senhor Presidente da Câmara, António José Correia:
Deu conhecimento dos assuntos mais relevantes da sua agenda, nos últimos dias, conforme se
indica:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 13 de maio, reuniu-se com a Entidade Regional de Turismo do Centro, a empresa Rip
Curl e o senhor Secretário de Estado da Administração Local, sobre o Campeonato do Mundo de
Surf. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 14 de maio, participou na reunião da Secção de Municípios com Atividade Piscatória e
Portos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde o senhor Presidente da Câmara
Municipal de Peniche foi eleito vogal da respetiva Mesa. ------------------------------------------------
- No dia 15 de maio, participou numa reunião, em Coimbra, com a indigitada para o lugar de
Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. ------------------
- No dia 15 de maio, participou numa reunião com os presidentes de câmara que apresentaram
candidaturas para as intervenções no litoral e o senhor Secretário de Estado do Ordenamento do
Território. Informou que aproveitou para perguntar ao referido governante pelo andamento dos
processos das intervenções nas arribas de São Bernardino e Consolação.------------------------------
- No dia 15 de maio, participou numa reunião com o senhor Secretário de Estado do
Ordenamento do Território. Informou que manifestou a sua discordância pela exclusão dos
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municípios das comissões diretivas das áreas protegidas. Disse que é imprescindível que se
defina o modelo de gestão, nomeadamente quem recebeu o quê para investir onde. -----------------
- No dia 16 de maio, reuniu-se com o senhor Luís Almeida, para tratar do processo de doação ao
Município de um imóvel, sito no Largo dos Remédios, em Peniche. -----------------------------------
- No dia 16 de maio, recebeu uma delegação para a segunda reunião de preparação da iniciativa
Portugal de Lés-a-Lés. -----------------------------------------------------------------------------------------
- No dia 16 de maio, participou numa reunião sobre a unidade autónoma de regaseificação de gás
natural liquefeito (UAG) a instalar no concelho de Peniche. Informou que se prevê que a
contratação seja feita até ao final do corrente ano. ---------------------------------------------------------
- Nos dias 16 e 17 de maio, acompanhou o Festival Náutico da Escola Superior de Desporto de
Rio Maior, que se realizou em Peniche. ---------------------------------------------------------------------
- No dia 17 de maio, acompanhou a prova MG Clássicos, que se realizou em Peniche. -------------
- No dia 17 de maio, acompanhou a segunda etapa do Peniche Paddle Series 2014, que se
realizou no fosso da muralha de Peniche. -------------------------------------------------------------------
- No dia 18 de maio, esteve presente na II Feira da Saúde de Peniche. Registou de forma
positiva a participação das entidades e empresas, públicas e privadas. Agradeceu a
disponibilidade dos Bombeiros Voluntários de Peniche.--------------------------------------------------
- No dia 18 de maio, esteve presente na inauguração da exposição de fotografia Arte Xávega na
Nazaré, de António Balau, que está patente na Sala do Governador da Fortaleza de Peniche.------
- No dia 19 de maio, participou na reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, onde
foi aprovado o Plano Municipal de Defesa da Floresta. ---------------------------------------------------
- No dia 19 de maio, reuniu-se com a Direção-Geral da Educação para preparar o I Encontro
Nacional dos Centros de Formação Desportiva de Atividades Náuticas, que se realizará nos dias
13 e 14 de junho de 2014, em Peniche. ----------------------------------------------------------------------

Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge Amador:
Apresentou, por escrito, a seguinte informação acerca da sua atividade de 13 a 19 de maio do
corrente ano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
«O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, participou nos seguintes eventos/iniciativas/
reuniões:
- Na reunião com os técnicos da autarquia sobre as intervenções a efetuar nas estruturas de
proteção costeira;
- Na cerimónia de abertura da iniciativa ACT – Campanha sobre a Melhoria de Condições de
Trabalho na Pesca, no dia 15 de maio na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar.
Nesta iniciativa estiveram presentes, além de técnicos da especialidade e de representantes do
setor das da pesca, o Secretário de Estado do Emprego;
- Na reunião sobre o Loteamento L3/08 da Coventopen;
- Na reunião com a Associação de Motociclismo de Peniche e a Federação de Motociclismo de
Portugal sobre o evento “Portugal – Lés a Lés”, agendado para o dia 8 de junho;
- Na inauguração da exposição intitulada por “Arte Xávega na Nazaré”, uma exposição de
Fotografias de António Balau, inaugurada no passado dia 18 de maio, na Fortaleza de Peniche;
- Em diversas iniciativas da II Feira da Saúde, no dia 18 de maio. Felicitou a organização e as
entidades envolvidas;
- Na reunião sobre o 1.º Encontro Nacional dos Centros de Formação Desportiva – Náuticos;
- Na reunião com a Associação N’Estilus, no Seixal, com o objetivo de garantir a parceria;
- Na reunião sobre a unidade autónoma de regaseificação de gás natural liquefeito (UAG).
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, informou que:
- Foi concluída, com sucesso, a instalação da comporta na eclusa do fosso da muralha de
Peniche;
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- Encontram-se em fase de conclusão nas intervenções nas motas dos rios.» -------------------------
O senhor Vice-Presidente, Jorge Amador, apresentou, ainda, por escrito, o seguinte voto de
felicitação:
«Voto de Felicitação
Felicito todas as mulheres do nosso concelho que participaram no grande evento do desporto e
da solidariedade, de seu nome: Corrida da Mulher – EDP Lisboa, a Mulher e a Vida.
Felicito, também, todas as entidades envolvidas na organização e mobilização.
Felicito, ainda, as mais de 15 mil participantes neste acontecimento desportivo.
Peniche, 19 de maio de 2014.
Jorge Amador, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Peniche.»-----------------------------------

Senhora Vereadora Sandra Matos:
- Perguntou qual o ponto de situação da atribuição das casas/abrigo da ilha da Berlenga. O
senhor Presidente da Câmara disse que a Câmara Municipal assumiu a responsabilidade da
gestão dos imóveis no pressuposto de que os fogos estariam libertos, o que não se verificou e
tem inviabilizado a sua entrega. Informou que está a aguardar que o Instituto de Gestão
Financeira da Segurança Social, I.P. agende uma reunião para tratarem do assunto. -----------------

Senhor Vereador Filipe Sales:
- Perguntou se está prevista a preservação da antiga embarcação salva-vidas da estação de
Socorros a Náufragos de Peniche de Cima, que se encontra guardada na Fortaleza de Peniche.
Sugeriu que aquele património histórico seja dignificado e colocado de forma a ser visitado, pelo
grande significado que tem, por ter sido um instrumento que salvou muitas vidas. O senhor
Presidente da Câmara disse que o barco salva-vidas de Peniche de Cima está alocado ao Museu
Municipal, estando guardado num dos pátios da Fortaleza de Peniche, e que existe o objetivo de
um dia se colocar a embarcação num espaço coberto, associando-a às questões da identidade.
Informou que os serviços municipais têm feito intervenções para preservação da embarcação.
Deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao Setor de
Cultura uma informação sobre o ponto de situação da conservação da embarcação. -----------------
- Disse que visitou a zona de Consolação, na freguesia de Atouguia da Baleia, e ficou
desagradavelmente surpreendido com o mau estado de algumas estruturas e equipamentos
públicos. Lembrou que o Partido Social Democrata já manifestou o seu desagrado pelo mau
estado daquela zona, que tinha condições para ser um ex-libris turístico do concelho de Peniche e
está subaproveitado. Chamou a atenção para o risco de queda no acesso a um dos apoios de
praia. Disse que a sinalização vertical é insuficiente, em toda a zona de Consolação, que as
placas de indicação estão deterioradas, que os espaços verdes estão descurados, que muitos dos
arruamentos estão por pavimentar, que existem zonas pedonais desprezadas e que o parque
infantil põe em causa a segurança dos seus utilizadores. Disse que urge fazer uma intervenção
naquela localidade, não no domínio da Agência Portuguesa do Ambiente, mas dentro do domínio
das atribuições que cabem ao Município de Peniche. Terminou dizendo que é triste que a época
balnear tenha início e a localidade de Consolação esteja em estado de abandono. O senhor
Presidente da Câmara disse que, na sequência da intervenção do senhor Vereador Filipe Sales, na
reunião de 28 de abril de 2014, encarregou dos serviços municipais para, aquando da vistoria que
irá ser feita ao apoio de praia da praia de Consolação Norte, com a participação da Agência
Portuguesa do Ambiente (APA), analisarem também a área envolvente ao equipamento,
nomeadamente onde existe a drenagem de águas pluviais, no sentido de haver uma intervenção
por parte de quem recebe o dinheiro das concessões, que é a APA. Disse, ainda, que manifestou
a disponibilidade do Município para apoiar a APA numa eventual intervenção. Relativamente
aos espaços públicos da localidade de Consolação, disse que existem intervenções que estão
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dependentes da receção definitiva das obras de urbanização dos diversos loteamentos da zona.
Deu indicação à Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro para solicitar ao
Departamento de Obras Municipais um ponto de situação dos loteamentos da localidade de
Consolação, para ser presente em reunião da Câmara Municipal, para que os edis tenham noção
de quais as intervenções que são da responsabilidade do Município e quais as que são de
responsabilidade privada. --------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA

A Câmara passou a apreciar, por ordem aleatória, os assuntos constantes da ordem do dia, tendo
tomado as seguintes deliberações que, quando não sejam indicados outro resultado e forma de
votação, foram tomadas por unanimidade e votação nominal: -------------------------------------------

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO:

1) Informação prévia sobre a viabilidade de abertura de um vão e construção de uma rampa
de acesso a um edifício, sito na Rua do Pôr-do-Sol, em Consolação – José Lameiro Tomé:-----
Deliberação n.º 418/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 14 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado emitir parecer final desfavorável ao pedido de
informação prévia sobre a viabilidade de abertura de um vão e construção de uma rampa de
acesso a um edifício, sito na Rua do Pôr-do-Sol, em Consolação, apresentado por José Lameiro
Tomé, pelos motivos que fundamentaram a deliberação de 24 de fevereiro de 2014, e proceder-
se ao arquivamento do processo. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na reunião
aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.1 DPGU R1016/13)----------------------------

2) Informação prévia sobre a viabilidade de alteração/ampliação de uma moradia unifamiliar,
sita na Travessa do Desembargador, em Peniche – Octávio Dias Sequeira: ------------------------
Deliberação n.º 419/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 14 de maio de 2014, deliberado proceder à audiência prévia de Octávio
Dias Sequeira, nos termos artigo 100.º do Código de Procedimento Administrativo, manifestando
a intensão de emitir parecer desfavorável ao seu pedido de informação prévia sobre a viabilidade
de alteração/ampliação de uma moradia unifamiliar, sita na Travessa do Desembargador, em
Peniche, pelos motivos e fundamentos constantes no parecer da Divisão de Gestão Urbanística e
Ordenamento, datado de 9 de maio de 2014, e da Direção-Geral do Património Cultural, datado
de 6 de maio de 2014. Os documentos atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-
se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na
reunião aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.2 DPGU R243/14) -------------------

3) Demolição parcial de um edifício, sito no Campo da República, em Peniche – Eduardo
Augusto Martins Leiria Dias e Outra:----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 420/2014: Considerando a proposta do Departamento de Planeamento e Gestão
Urbanística, datada de 15 de maio de 2014, deliberado ratificar o despacho proferido pelo senhor
Vice-Presidente da Câmara, no exercício das funções de presidente de câmara, no dia 9 de maio
de 2014, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
aprovou e deferiu o pedido de licenciamento para demolição parcial de um edifício, sito no
Campo da República, em Peniche, apresentado por Eduardo Augusto Martins Leiria Dias e
Outra, nas condições dos pareceres da Divisão de Gestão Urbanística e Ordenamento e do
Departamento de Planeamento de Gestão Urbanística, datados de dia 9 de maio de 2014, e do
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parecer da Direção-Geral do Património Cultural, datado de 6 de maio de 2014. Os documentos
atrás referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de
atas. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na reunião aquando da apreciação e
votação deste assunto. (Doc. 3 DPGU 32/14) --------------------------------------------------------------

4) Colaboração dos municípios da área de jurisdição da Administração Regional Hidrográfica
do Tejo e Oeste nos trabalhos de preparação da revisão dos planos de ordenamento da orla
costeira, elaboração de um novo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-Espichel –
Agência Portuguesa do Ambiente: --------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 421/2014: Atendendo ao solicitado pela Agência Portuguesa do Ambiente, por
ofício, datado de 30 de abril de 2014, deliberado concordar com o teor da informação do senhor
Presidente da Câmara, datada de 15 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas, relativa à colaboração do Município nos trabalhos
de preparação da revisão dos planos de ordenamento da orla costeira, nomeadamente na
elaboração de um novo Plano de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça-Espichel, que deve ser
remetida à Agência Portuguesa do Ambiente. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente
na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.4 DPGU S5828/14 NIPG
5793/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Levantamento e caracterização do núcleo histórico de Peniche e síntese de procedimentos
efetuados sobre imóveis degradados do referido núcleo – Departamento de Planeamento e
Gestão Urbanística: --------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 422/2014: A Câmara Municipal tomou conhecimento do levantamento e
caracterização do núcleo histórico de Peniche e síntese de procedimentos efetuados sobre
imóveis degradados do referido núcleo. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na
reunião aquando da apresentação deste assunto. -----------------------------------------------------------

6) Operação de loteamento, sita na Rua Cruz das Almas, em Peniche – Sociedade de
Construções Madeira & Sales, L.da:-------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 423/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 15 de maio de 2014, e a informação do Diretor do Departamento de Obras Municipais,
datada de 9 de maio de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se arquivam
cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado aceitar a substituição da garantia bancária
emitida para garantir a boa execução das obras de urbanização do loteamento promovido pela
empresa Sociedade de Construções Madeira & Sales, L.da, sito na Rua Cruz das Almas e
Caminho do Farol, em Peniche, pela hipoteca de um lote de terreno, designado por lote Q, sito na
Rua dos Airinhos, em Peniche, descrito na Conservatória do Registo Predial de Peniche sob o n.º
1967, da freguesia de Ajuda, e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Peniche sob o
artigo 4258. O senhor Vereador Filipe Sales não esteve presente na Sala de Sessões durante a
apreciação e votação deste assunto, observando o n.º 6 do artigo 55.º do Anexo I da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na reunião
aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.5 DPGU L8/95 NIPG 6489/14) --------------

TRÂNSITO:

7) Reserva de lugar para cargas e descargas e de lugar de estacionamento para veículos não
motorizados, na Rua D. Luís de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche – Departamento
de Obras Municipais: -------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 424/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
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datada de 24 de abril de 2014, e a informação do Diretor do Departamento de Obras Municipais,
datada de 23 de abril de 2014, documentos que aqui se dão por reproduzidos e de que se
arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado, no uso da competência estabelecida
na alínea rr) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.os 1 e 2
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, autorizar a reserva de lugar para
cargas e descargas e de lugar de estacionamento para veículos não motorizados, na Rua D. Luís
de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em Peniche, e a aplicação da seguinte sinalização
rodoviária: um sinal de paragem e estacionamento proibidos (C16), com duas placas adicionais
com indicação “Exceto Cargas e Descargas” (Modelo 19b) e “Além de 15 minutos” (Modelo 8),
um sinal de estacionamento autorizado (H1a), com placa adicional de indicador de aplicação
(Modelo 11h), e a marcação do piso conforme a planta apresentada pelo Departamento de Obras
Municipais, nos termos dos artigos 24.º, 34.º, 46.º e 62.º do Regulamento de Sinalização de
Trânsito, aprovado pelo Decreto-Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro. O senhor Vereador
Luís Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da apreciação e votação deste
assunto. (Doc.6 NIPG 5526/14)-------------------------------------------------------------------------------

REGULAMENTOS MUNICIPAIS:

8) Regulamento do Conselho Municipal da Juventude – Setor de Planeamento e Intervenção
Social: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 425/2014: Deliberado propor à Assembleia Municipal que, no uso da
competência estabelecida na alínea c) do n.º 1 do artigo 26.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
autorize a criação de um conselho municipal de juventude, para a vigência do mandato
autárquico 2013/2017. Deliberado, ainda, propor à Assembleia Municipal que, no uso da
competência estabelecida no artigo 25.º da Lei n.º 8/2009, de 18 de fevereiro, alterada e
republicada pela Lei n.º 6/2012, de 10 de fevereiro, aprove o Regulamento do Conselho
Municipal de Juventude de Peniche, cujo texto aqui se dá por reproduzido e se arquiva cópia em
pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís Ganhão ainda não estava presente na
reunião aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.7 NIPG 5726/14) ---------------------

PROTOCOLOS:

9) Protocolo de estágio curricular – Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal de
Torres Vedras: --------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 426/2014: Atendendo à competência estabelecida na alínea u) do n.º 1 do artigo
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberado aprovar o texto do protocolo a
celebrar entre o Município de Peniche e a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal de
Torres Vedras, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro
de atas, que tem por objeto a realização de um estágio curricular no âmbito do curso de
operador/sapador florestal para conclusão do 9.º ano do ensino básico, Curso de Educação
Formação. O senhor Vereador Luís Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da
apreciação e votação deste assunto. (Doc.8 NIPG 6491/14)----------------------------------------------

OBRAS MUNICIPAIS:

10) Nomeação de comissão de vistoria para efeitos de libertação parcial da caução prestada
para a empreita de “Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu de Atouguia
da Baleia” – FCM - Cofragens e Construções, S.A.: ----------------------------------------------------
Deliberação n.º 427/2014: Atendendo ao solicitado pela empresa FCM - Cofragens e
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Construções, S.A., por carta, datada de 24 de abril de 2014, e considerando a proposta do senhor
Vice-Presidente da Câmara, datada de 14 de maio de 2014, e a informação do Diretor do
Departamento de Obras Municipais, datada de 12 de maio de 2014, que aqui se dão por
reproduzidas e de que se arquivam cópias em pasta anexa ao livro de atas, deliberado nomear os
senhores Jorge Alberto Bombas Amador, engenheiro Francisco Manuel Ferreira da Silva,
engenheiro Nuno Manuel Malheiros Cativo, engenheiro José Agostinho Saldanha Coelho e Silva
e arquiteta Etelvina Reis Alves para constituírem a comissão de vistoria para receção provisória
da empreitada de “Recuperação da Igreja de São José e Construção do Museu de Atouguia da
Baleia”. O senhor Vereador Luís Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da
apreciação e votação deste assunto. (Doc.9 NIPG 13033/11 6487/14) ---------------------------------

11) Recuperação do passadiço de acesso pedonal à ilha do Baleal – Departamento de Obras
Municipais: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 428/2014: Atendendo à informação do Diretor do Departamento de Obras
Municipais, datada de 15 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas, deliberado considerar que, na sequência da ação violenta
do mar, não houve afetação dos elementos estruturais do passadiço de acesso pedonal à ilha do
Baleal, ou que são pouco significativos, e proceder apenas à demolição da parte superior das
vigas de cintura e construção de novas vigas até à cota do pavimento inicial. O senhor Vereador
Luís Ganhão já estava presente na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto.
(Doc.10 NIPG 6596/14)----------------------------------------------------------------------------------------

12) Colocação de sinalização rodoviária e de suporte de bicicletas por administração direta –
Departamento de Obras Municipais: -----------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 429/2014: Considerando a proposta do senhor Vice-Presidente da Câmara,
datada de 24 de abril de 2014, e a informação do Diretor do Departamento de Obras Municipais,
datada de 23 de abril de 2014, deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea bb) do
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e observando o n.º 2 do
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, autorizar os serviços municipais a
realizarem por administração direta as obras necessárias para a colocação de um suporte para
bicicletas e de sinalização rodoviária, na Rua D. Luís de Ataíde/Largo Dr. Figueiredo Faria, em
Peniche, conforme previsto na planta referida na deliberação n.º 424/2014, tomada na presente
reunião. O senhor Vereador Luís Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da
apreciação e votação deste assunto. (NIPG 5526/14)------------------------------------------------------

EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS:

13) Dispensa do pagamento da taxa de ingresso no Museu Municipal a todos os visitantes, no
dia 18 de maio de 2014, e aos participantes de visitas guiadas, nos dias 17, 24 e 31 de maio de
2014 – Setor de Cultura: --------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 430/2014: Atendendo à informação n.º 30/2014, datada de 9 de maio de 2014,
do Setor de Cultura, deliberado ratificar a autorização de dispensa do pagamento da taxa de
ingresso no Museu Municipal a todos os visitantes, no dia 18 de maio de 2014, e aos
participantes de visitas guiadas, nos dias 17, 24 e 31 de maio de 2014. O senhor Vereador Luís
Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto.
(NIPG 6106/14) -------------------------------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTOS PREVISIONAIS:
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14) Alteração ao Orçamento da Receita e da Despesa, ao Plano Plurianual de Investimentos e
ao Plano de Atividades Municipais, para o ano de 2014 – Departamento Administrativo e
Financeiro: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 431/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea d) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar uma alteração aos
documentos previsionais para o ano 2014 (modificação n.º 6), conforme consta dos documentos
que foram apresentados, que aqui se dão por reproduzidos e ficam arquivados em pasta anexa ao
livro de atas, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 45 362, publicado em 21 de novembro
de 1963, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 334/82, de 19 de agosto. O senhor
Vereador Luís Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da apreciação e votação
deste assunto. (NIPG 6486/14)--------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS HUMANOS:

15) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de Peniche – Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - STAL: ----------------------------------------
Deliberação n.º 432/2014: Na sequência da intenção de recusa de depósito do Acordo Coletivo
de Entidade Empregadora Pública celebrado entre o Município de Peniche e o Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local – STAL, deliberado remeter à Direção-
Geral da Administração e do Emprego Público a pronuncia proposta pela Divisão
Administrativa, datada de 15 de maio de 2014, que aqui se dá por reproduzida e de que se
arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís Ganhão ainda não estava
presente na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.11 NIPG 6223/14
6225/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

16) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública do Município de Peniche – Sindicato
dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP: ---
Deliberação n.º 433/2014: Na sequência da intenção de recusa de depósito do Acordo Coletivo
de Entidade Empregadora Pública celebrado entre o Município de Peniche e o Sindicato dos
Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP,
deliberado remeter à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público a pronuncia
proposta pela Divisão Administrativa, datada de 15 de maio de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís
Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto.
(Doc.11 NIPG 6223/14)----------------------------------------------------------------------------------------

17) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local - STAL:
Deliberação n.º 434/2014: Na sequência da intenção de recusa de depósito do Acordo Coletivo
de Entidade Empregadora Pública celebrado entre os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local – STAL,
deliberado remeter à Direção-Geral da Administração e do Emprego Público a pronuncia
proposta pela Divisão Administrativa, datada de 15 de maio de 2014, que aqui se dá por
reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís
Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto.
(Doc.11 NIPG 6223/14 6224/14) -----------------------------------------------------------------------------

18) Acordo Coletivo de Entidade Empregadora Pública dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades
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com Fins Públicos - SINTAP: -------------------------------------------------------------------------------
Deliberação n.º 435/2014: Na sequência da intenção de recusa de depósito do Acordo Coletivo
de Entidade Empregadora Pública celebrado entre os Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento e o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins
Públicos – SINTAP, deliberado remeter à Direção-Geral da Administração e do Emprego
Público a pronuncia proposta pela Divisão Administrativa, datada de 15 de maio de 2014, que
aqui se dá por reproduzida e de que se arquiva cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor
Vereador Luís Ganhão ainda não estava presente na reunião aquando da apreciação e votação
deste assunto. (Doc.11 NIPG 6223/14 6226/14) -----------------------------------------------------------

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:

19) Procedimento ao abrigo de acordo quadro para o fornecimento de combustíveis
rodoviários – Departamento Administrativo e Financeiro: ---------------------------------------------
Deliberação n.º 436/2014: Atendendo à informação da Secção de Património e
Aprovisionamento, datada de 16 de maio de 2014, deliberado, no uso das competências
estabelecidas nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, e atendendo à alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
junho, aprovar todas as propostas contidas no relatório final do procedimento previsto no artigo
259.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
janeiro, para o fornecimento de combustíveis rodoviários, datado de 14 de maio de 2014,
nomeadamente as propostas de adjudicação da aquisição de combustível rodoviário em posto de
abastecimento público (lote 1) ao concorrente Petróleos de Portugal, Petrogal S.A., pelo preço
contratual de 34 100,000 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, e de adjudicação da
aquisição de combustível rodoviário a granel (lote 2) ao concorrente Repsol Portuguesa, S.A.,
pelo preço contratual de 205 600,00 euros, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. Deliberado,
ainda, nos termos do n.º 2 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovar a minuta do
contrato a celebrar com a empresa Petróleos de Portugal, Petrogal S.A. Os documentos atrás
referidos dão-se aqui por reproduzidos e arquivam-se cópias em pasta anexa ao livro de atas. O
senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na reunião aquando da apreciação e votação
deste assunto. (Doc.12 NIPG 6517/14) ----------------------------------------------------------------------

APOIOS DIVERSOS:

20) Apoio financeiro para pagamento de despesas com a cerimónia de inauguração do
Monumento aos Combatentes – Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes: --------------------
Deliberação n.º 437/2014: Deliberado, no uso da competência estabelecida na alínea u) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um subsídio, no valor
de 300,00 euros, ao Núcleo de Peniche da Liga dos Combatentes, para pagamento de 20 almoços
servidos no dia da inauguração do monumento aos combatentes. O senhor Vereador Luís
Ganhão já estava presente na reunião aquando da apreciação e votação deste assunto. (NIPG
4899/14) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIA NACIONAL DO PESCADOR 2014:

21) Homenagem do Dia Nacional do Pescador 2014:---------------------------------------------------
Deliberação n.º 438/2014: A Câmara Municipal deliberou aprovar o texto que a seguir se
transcreve:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
«Até à década de 70 do século passado, o centro económico da então Vila de Peniche localizou-
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se na chamada Ribeira Velha. As zona de maior atividade eram, nessa altura, o cais e a rampa
de acostagem de apoio à extensa frota de pesca penicheira, - composta por pequenas
embarcações que se dedicavam à pesca do cerco e, principalmente, à captura de sardinha;
contingente, mais tarde reforçado com uma importante frota que trabalhava a arte dos
aparelhos de anzóis.
A atividade social e económica da Vila de Peniche desenvolvia-se em espaços que hoje
conhecemos como a Avenida do Mar, o Campo da República, a Rua Vasco da Gama e todas as
pequenas ruelas que com aquelas se cruzam, em torno do Forte das Cabanas e da antiga lota.
Paralelamente, salientam-se ainda as fábricas de conservas, os estaleiros navais, as múltiplas
oficinas, os armazéns de redes, as muitas casas de comércio que existiam em todas as nossas
ruas, travessas e ruelas e também o grande número de armazéns que tratavam do peixe.
Os pescadores, em virtude do seu elevado número, pelo trabalho que faziam e pela riqueza que
proporcionavam, eram a principal fonte de dinamização económica e social da comunidade
penichense durante esses importantes e decisivos anos, permitindo-nos chegar ao que somos
hoje.
Com eles, outras profissões, outros homens e outras mulheres foram dando grande parte das
suas vidas pelo pão, pela subsistência das suas famílias e pelo engrandecimento de Peniche.
Foram vidas de trabalho árduo, de muito suor e lágrimas, de grandes dificuldades, mas também
de muito amor entre famílias e de muito amor ao que se fazia pela nossa terra.
De entre os muitos ofícios e profissões existentes na Ribeira, um houve que chegou a dar
trabalho a dezenas de Mulheres da Ribeira: a receção e tratamento do pescado, primeiro com
sal e posteriormente com gelo.
As Mulheres da Ribeira recebiam o peixe em cabazes de verga transportados aos ombros
doridos dos pescadores. De seguida, amanhavam, tratavam, arrumavam e carregavam o peixe
que os seus patrões tinham comprado.
Uma vida dura, fisicamente exigente, sem horários, pouco remunerada e muitas vezes sem
qualquer reconhecimento e com poucos direitos. Nessa época, uma palavra amiga, de vez em
quando, ou uma breve paragem aqui e ali, após dias e noites de trabalho, para se beber um
pouco de café com um pão e manteiga era sinónimo de felicidade. Eram poucos os homens,
patrões ou ajudantes, que faziam parte destas equipas.
As Mulheres da Ribeira eram a força que movimentava toneladas de pescado que era tratado e
encaminhado para os mercados. Nos tempos de hoje e, em comparação com um passado não
muito longínquo, são já poucas as mulheres que tratam do nosso peixe nos armazéns do porto de
pesca.
Sendo ainda dura a profissão que exercem, não será comparável à dureza daqueles outros
tempos.
Simbolizando todas essas mulheres memoráveis, que através dos tempos foram desempenhando
tão ingratas mas importantes tarefas, homenageamos cinco mulheres que atualmente ainda
desenvolvem esta atividade, pretendendo deste modo homenagear nestas Mulheres da Ribeira as
muitas centenas que trabalharam na Ribeira Velha e/ou no novo porto de pesca.
As mulheres a homenagear:
• Ilda Maria Nobre Barqueiro Nunes - nasceu em 30/03/1953, trabalha há 40 anos.
• Maria Delmira Bandeira Sabino – nasceu em 15/09/1943, trabalha há 55 anos.
• Maria do Rosário Codinha Silvério Farricha – nasceu em 05/10/1946, trabalha há mais de 40 anos.
• Mariana Rita dos Reis Teixeira Barqueiro – nasceu em 17/07/1953, trabalha há 40 anos.
• Virgínia Maria Petinga Paulino – nasceu em 06/08/1952, trabalha há 32 anos.» -----------------
Deliberado, ainda, aprovar o programa provisório das celebrações do Dia Nacional do Pescador,
que terão lugar no dia 1 de junho de 2014, que aqui se dá por reproduzido e de que se arquiva
cópia em pasta anexa ao livro de atas. O senhor Vereador Luís Ganhão já estava presente na
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reunião aquando da apreciação e votação deste assunto. (Doc.13 NIPG 6598/14)--------------------

APROVAÇÃO DA MINUTA DA ATA:

Deliberação n.º 439/2014 – Para efeitos de execução imediata, a Câmara deliberou aprovar a
minuta da presente ata, nos termos do número três do artigo quinquagésimo sétimo do anexo um
da lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro. ----------------------------

ENCERRAMENTO:

Sendo dezassete horas, o senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual, para constar,
se lavrou a presente ata, que eu, Josselène Nunes Teodoro, Diretora do Departamento
Administrativo e Financeiro, subscrevo e com ele assino.------------------------------------------------


